
 Na temelju Zaključka o utvrđivanju uvjeta za održavanje manifestacije «Novogradiško 

glazbeno ljeto 2019.» od 28.svibnja 2019., te Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup javnih 

površina danih na korištenje Turističkoj zajednici grada Nova Gradiška u svrhu organiziranja 

manifestacije »Novogradiško glazbeno ljeto 2019.«Turističko vijeće Turističke zajednice grada Nova 

Gradiška na 2. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2019. donijelo je sljedeću odluku 

 

ODLUKA 

za prijavu i sudjelovanje na  sajmu  eno, gastro ponude i suvenira 
 za vrijeme održavanja manifestacije  „Novogradiško glazbeno ljeto 2019.“ 

 

Članak 1. 

 Predmet ove Odluke je reguliranje prava  i obveza između TZGNG i Izlagača u vezi zakupa 

lokacije javne površine za postavljanje štandova ili korištenje štandova Turističke zajednice grada Nove 

Gradiške,  određenih Odlukom o uvjetima i postupku davanja u zakup javnih površina danih na 

korištenje Turističkoj zajednici grada Nova Gradiška u svrhu organiziranja manifestacije 

»Novogradiško glazbeno ljeto 2019.«. 

Članak 2. 

 Izlagaču se temeljem Prijave  za postavljanje štanda u vrijeme održavanje manifestacije 

"Novogradiško glazbeno ljeto" u 2019. godini, u Ulici Slavonskih graničara,  odobrava postavljanje 

štanda po cijeni od 200,00 kn 

Korištenje štandova Turističke zajednice po cijeni od 250,00 kn. 

 Iznos zakupnine Izlagač se obvezuje iz stavka 1. ovog članka uplatiti na račun TURISTIČKA 

ZAJEDNICA GRADA NOVA GRADIŠKA,  

HR39 23400091110038912, S OPISOM PLAĆANJA- ZAKUPNINA NG LJETO,  odmah nakon 

potpisivanja  Ugovora o izlaganju proizvoda na sajmu eno gastro ponude i suvenira  , te 

predočiti dokaz o uplati na uvid.  Članak 3. 

Izlagač se obvezuje koristiti navedenu površinu u ugovorenom razdoblju u svrhu prodaje na štandu te 

istu površinu po isteku  Ugovora se obvezuje vratiti u prvobitno stanje.  Prilikom korištenja navedene 

površine Izlagač je dužan u svemu poštivati odredbe propisa koji uređuju komunalni red na području 

grada Nova Gradiška. 

Članak 4. 

 Izlagač  je dužan o svom trošku voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada sa zakupljene 

površine nakon završetka manifestacije "Novogradiško glazbeno ljeto 2019.", osigurati sanitarnu 

suglasnost ako je potrebno, urediti lokaciju nakon završetka te je odgovoran za njenu sigurnost i 

sigurnost rada na istoj. 

Članak 5. 

 TZGNG se obvezuje omogućiti blagovremeni pristup Zakupoprimcu na zakupljenoj površini 

radi privođenja iste namjeni postavljanja štanda.  

 TZGNG se obvezuje provoditi nadzor nad poštivanjem ugovorenih obveza na površini iz ovog 

ugovora. 
      PREDSJEDNIK TURISTIČKOG VIJEĆA 

     TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA NOVA GRADIŠKA 

      Vinko Grgić, dipl.ing.arh 

Nova Gradiška, 13.lipanj 2019.  
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